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Léto budiž pochváleno
Slova klasika – básníka Fráni Šrámka mají hodně do sebe. Léto je čas barev a
žhavého slunce, dozrávajících malin, luk provoněných posečeným senem, znějícími
serenádami cvrčků nebo jen čas pro příjemně vanoucí chladivý větřík.
Léto se vyznačuje svěžestí, je
příjemné, rozmarné a poskytuje
mnohé požitky. Pojí se s ním
půvaby a krásy přírody, ale také
vzpomínky na prázdniny a
nejedno dobrodružství. Je to
čas stvořený pro posezení u
praskajícího ohně, výlety, nová
poznávání, dovolenou nebo pro
obyčejné nicnedělání. Léto je
plné báječných chvil volna a odpočinku, jedinečných zážitků, dní naplněných štěstím
a kouzlem okamžiku. Léto, to je být všude tam, kde je hezky, kde člověk najde
vnitřní klid a vyváženost, načerpá novou energii.
Starosta obce
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
22. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
22. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se konalo ve středu 9.7.2014 v
Společenském domě.
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 1/2014
3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Děpoltovice a
ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu „Děpoltovice TDS statek, VaK, kNN“
4. Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Děpoltovice
a MAS Krušné hory, o.p.s.
5. Revokace usnesení z 19.zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice – bod I./4
(prodej objektu č.p. 110)
6. Projednání záměrů na pronájem a prodej pozemků
7. Různé
Kanalizace v obci má naději
Dne 2.7.2014 se zástupci obce zúčastnili v kanceláři Vodohospodářského sdružení
obcí západních Čech v Karlových Varech – Doubí vyhodnocení nabídek na
dodavatele stavby „Děpoltovice – Splašková kanalizace. Z devíti uchazečů o tuto
zakázku byla vybrána firma VSF Fanta spol. s r.o. s nejnižší nabídkovou cenou (což
bylo jediné kritérium) 16 372 639,25 Kč bez DPH. Do 15.července 2014 budou
zaslány veškeré doklady kolem této stavby na Ministerstvo zemědělství a pokud
přijdou včas finanční prostředky na tuto stavbu, bude moci být zahájena. Její
ukončení je plánováno na konec srpna 2015.
Na příslib přidělení dotace měl dle představitelů VSOZČ velký vliv osobní dopis
starosty obce Děpoltovice ministru zemědělství Ing. Marianu Jurečkovi.
Stavba víceúčelového přístřešku
Stavba víceúčelového přístřešku na fotbalovém hřišti, na který jsme získali
příspěvek z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje byla začátkem července 2014
zahájena. V současné době je již provedena úprava sdělovacích kabelů, které pod
stavbou prochází a zhotoveny základy stavby. Stavba by měla být dokončena do
konce srpna 2014.
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Místní poplatky
Kdo jste dosud neuhradili místní poplatky za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále
poplatek ze psů, případně nájemné z pronájmu pozemků, žádáme vás, aby jste tak
učinili neprodleně, neboť termín pro tyto platby již uplynul dnem 30.6.2014! Za
nedodržení termínu úhrady poplatku , je možno jeho výši zvýšit.
Podnikatelům zabývajících se ubytováním za úplatu připomínáme povinnost
platby místního poplatku z rekreačního pobytu a ubytovací kapacity!
Práva k věcem podle nového občanského zákoníku (NOZ)
Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi
sousedního pozemku. Stejně je tomu i s listím, které si po opadání musí uklidit
každý vlastník pozemku sám, bez ohledu na to, z jakého stromu spadlo. Musí se
nicméně jednat o plody spadlé, soused nemůže bez svolení plody otrhat, i kdyby
rostly nad jeho pozemkem. Pokud soused vlastníka požádá, aby odstranil
kořeny nebo větve přesahující na jeho pozemek, protože mu působí škodu,
například mu stíní, a vlastník tak neučiní v přiměřené době, může podrosty a
převisy odstranit sám soused. Musí však postupovat šetrně a k úpravám přistoupit
ve vhodné roční době.
Vlastník pozemku může také z rozumných důvodů požadovat, aby soused
nevysazoval stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Neplyne-li
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající výšky přes 3 m jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
Vlastník věci může na sousedově pozemku stíhat chovné zvíře, např. kočku, psa,
slepice či roj včel. Pokud by zvíře způsobilo na sousedově pozemku škodu,
například zničilo záhonky s bylinkami, musí ji vlastník zvířete nahradit. Vlastník
pozemku musí také vydat cizí věc, která je na jeho pozemku, jeho majiteli, jinak mu
musí umožnit vstup na pozemek a věc si vyhledat (třeba zakopnutý míč).
Vlastník pozemku může žádat, aby soused neupravoval pozemek způsobem, kdy
jeho dům ztratí náležitou oporu, pokud by neprovedl jiné dostatečné opevnění.
Vlastník pozemku může žádat, aby soused upravil stavbu tak, aby z ní nestékala
voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek, pokud se nejedná o
přirozené svody.
Vlastník níže položeného pozemku může žádat, aby vlastník výše položeného
pozemku nebránil odtoku vody v rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje.
Vlastník pozemku může žádat, aby se soused zdržel zřizování stavby stavby na
sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice.
Vlastník pozemku musí umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek k nezbytné
údržbě sousedního pozemku, pokud ji nelze učinit jinak. Pokud by ovšem soused
vstupem na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit.
Hranice mezi pozemky ukazují tzv. rozhrady, kterými jsou například plot, zeď, meze,
strouha. Pokud se neprokáže opak, považují se tyto rozhrady mezi sousedními
pozemky za společné. Společnou zeď může každý užívat na své straně a každý
nese ze své strany povinnost údržby. Pokud se hranice mezi pozemky nedají
poznat, určí je soud podle poslední pokojné držby, tj. podle toho, jak byly vztahy
mezi pozemky uspořádány v poslední době.
Obtěžování imisemi
Vlastnické právo není neomezené. Vlastník má právo se svým majetkem libovolně
nakládat, tj. užívat jej, brát z něj plody a užitky. Meze v nakládání s majetkem jsou
však stanoveny zákonem a právy třetích osob – vlastník totiž nesmí při nakládání
se svým majetkem omezovat jiné osoby, a to zejména takzvanými imisemi, které
vnikají na pozemek sousedního vlastníka. Pokud k takovému omezování dochází,
lze se proti tomu bránit žalobou u soudu. Nový občanský zákoník konkretizuje
stávající úpravu a rozlišuje:
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1. Přímé imise (např. svádění vody na cizí pozemek) které jsou zakázány vždy, a
není nutné zkoumat, jakým způsobem zasahují do vlastnických práv souseda.
2. Nepřímé imise – (např. hluk, prach či kouř, vnikající na cizí pozemek, imise je
způsobena jako vedlejší produkt lidského jednání), které jsou zakázány, pokud
přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé
užívání pozemku. V případě podání žaloby tedy bude soud zkoumat, kde člověk
bydlí, zda je normální, že v místě hučí diskotéka či páchne kravín, a jakým
způsobem to žalobce omezuje.
3. Imise z úředně schváleného provozu – (například provoz diskotéky, ke které
dostal provozovatel povolení od obecního úřadu), za které náleží dotčenému
člověku peněžitá náhrada (tj. nelze požadovat, aby provozovatel diskotéku
zavřel, když byla řádně povolena).
Knihovna Děpoltovice
Prázdninový provoz v knihovně a na veřejném internetu
Děti
- úterý a čtvrtek:
10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hod.
Dospělí
- pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30 hod.
Dovolená v knihovn
Od 14.července do 25.července 2014
Od 18.srpna
do 29.srpna 2014
Z činnosti Svazu Ukrajinců Bohemia
V neděli dne 24.8.2014 od 14:00 do 18:00 hod. oslaví Svaz Ukrajinců
Bohemia se svými hosty ve Společenském domě v Děpoltovicích
Den nezávislosti Ukrajiny.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Za I. pololetí 2014 bylo z obce svezeno a uloženo na skládce 113,48 t odpadu, což
je o 20,03 % více než v loňském roce.
Zatímco občané trvale v obci žijící uložili do popelnic 45,98 t odpadu – jedná se o
pokles téměř o 6 % oproti loňskému roku, odpady uložené do kontejnerů se na
celkové hmotnosti podílely 67,50 t, což je nárůst o 47,50 % oproti loňskému období.
Nárůst je způsoben zejména neodpovědným vztahem k obci ze strany vlastníků
rekreačních chat, neboť značná část odpadu se dá kompostovat, separovat či
ukládat bezplatně ve sběrných dvorech v místě bydliště. Pro obec to znamená
náklady navíc. Navíc budou i náklady za likvidaci černé skládky „u trafa“.
CO DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ
Elektroodpad (např. televize, ledničky)
Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany apod.)
Stavební suť
Pneumatiky, části autovraků
Ořezané větve, shrabané listí a tráva
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O odpadech
V České republice se vyprodukuje zhruba 5,4 milionu tun odpadu, je zde přibližně
180 skládek a 241 589 rozmístěných kontejnerů na tříděný odpad.
Co končí v českých popelnicích?
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Od roku 2024 by na skládkách mělo skončit pouze to, co nepůjde zrecyklovat nebo
jinak využít. Aspoň s tím počítá odpadový zákon, který už poslanci poslali do třetího
čtení. Na první pohled žádný problém. Komu není životní prostředí lhostejné, měl by
zákon přijmout s otevřenou náručí. Jenže nic není tak jednoduché – do střetu se
dostali ekologové a provozovatelé spaloven, některá ustanovení zákona se nelíbí
ani obcím.
V České republice se v současné době zrecykluje přibližně třicet procent odpadu.
V Rakousku nebo Německu je to asi až 65 procent. Rekordmanem je zřejmě
Vlámsko, kde se roztřídí a pak znovu zpracuje až 70 procent odpadů.
Zastánci spaloven tvrdí, že pokud bychom se chtěli řídit vlámským příkladem, museli
bychom současnou kapacitu energetického využití více než ztrojnásobit, tzn.
výstavbu přibližně dalších šesti spaloven.
Ekologové prosazují do zákona vyšší recyklaci kombinovanou s dotřiďováním
zbytkového odpadu. Údajně by šlo o levnější variantu, která by byla zejména pro
domácnosti levnější.
Zákaz skládkování recyklovatelného a dále využitelného odpadu do roku 2024
obsahuje senátní novela zákona o odpadech, která se původně týkala regulace
provozu zařízení pro sběr a výkup odpadů.
Tuto senátní novelu vítá Svaz měst a obcí ČR, nad zákazem skládkování se
pozastavuje. Poukazuje právě na termín recyklovatelný a využitelný odpad a
směsný komunální odpad. Co přesně se takto specifikovaným odpadem myslí,
právní předpis nikde neuvádí.
Lze si jen přát, aby se našel takový kompromis, který bude optimalizovat odpadové
hospodářství v podobě, která vyhoví legislativě, ekologii a v neposlední řadě
nepovede k zdražování procesu nakládání s odpady.
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NEROSTNÉ BOHATSTVÍ KRUŠNOHOŘÍ
Změna struktury hornictví a řemesel v 17. – 19. století
Od konce 16.století význam hornictví v Krušných horách celkově upadal. Úměrně
poklesu výtěžku stříbrných a cínových dolů a odbytové krizi cínu vzrůstal poměrný
význam kobaltových, vizmutových, niklových i arzénových rud, které provázely
stříbro v jáchymovském revíru. Kobaltové rudy se těžily v Potůčkách (Breitenbach)
již od 1540. Barvení skla kobaltovou modří vůbec poprvé zavedli Schürerové v Soví
Huti (Eulenhütte) u Nových Hamrů. Několik period oživení těžby rud ve všech
rudných okrscích bylo zaznamenáno od poloviny 17.století téměř do konce
19.století. Od poloviny 19.století vzrostla těžba železných, manganových a
uranových rud.
Od 17.století však hornictví v hustě osídleném pohoří přestalo hrát vůdčí
hospodářskou roli. Obyvatelé byli nuceni vynalézat i jiné způsoby obživy. Rozšířily
se různé druhy domácích výrob. Snad nejvíce příznačným uměleckým řemeslem
Krušných hor se stalo paličkování krajek. Móda renesančních krajek přišla
z Benátek a Španělska přes oblast severní Francie a Belgie do zbohatlých rodin
krušnohorských „stříbrných“ měst. Stejně jako móda barvení skla kobaltovými solemi
je i paličkování krajek podmíněno a časově svázáno již s vrcholnou fází hornictví
v 16.století. Ze skromné základny tehdy paličkování rozšířila Barbara Uttmann,
ovdovělá majitelka annaberských stříbrných dolů, která zavedla raně kapitalistický
systém marketingu, výroby a odbytu prostřednictvím faktorů. Po úpadku a zániku
hornictví se stalo ruční paličkování a šití krajek celými rodinami prací, která po staletí
zachraňovala horalům holé přežití, ač byla vždy brutálně podhodnocena.
K ostatním významným, typicky krušnohorským řemeslům patřila výroba hudebních
nástrojů (Kraslice, Luby), dřevovýroba, výroba papíru a kartonu (Nejdek), zpracování
kovů a strojírenství (Rotava, Šindelová, Nejdek), sklářství (Oloví), textilní výroba na
bázi ovčí vlny, lnu a bavlny (Nejdek, Kraslice), rukavičkářství (Abertamy), výroba
cínových lžic, perleťových knoflíků a kamenická výroba (Jindřichovice. Ve většině
případů lze vysledovat zřetelnou souvislost mezi řemesly a místními surovinovými
zdroji, jak lze ukázat na příkladu kraslické mědi.
Příběh Kraslic (Graslitz) je ukázkově spojen s hornictvím. Jako „měděná nit“ se
dějinami „města hudby“ táhne posloupnost: měděná ruda – doly – tavírny – výroba
mosazi – výroba trumpet a jiných hudebních nástrojů – nástrojařské a hudební školy
– orchestry, sbory, festivaly. Měděná ruda dávala rafinovanou možnost volby mezi
dobrem a zlem. Ve válkách totiž majitelé dolů a hutí bohatli z prodeje mědi pro
výrobu děl a munice.
Koncem 19.století prudce vzrostla obliba horské turistiky a zimních sportů. To
s sebou přineslo vybudování ubytovacích, pohostinských a dopravních služeb.
Stimulem turistiky byl zájem lázeňských hostů z Karlových Varů a Jáchymova,
sdružování lidí do zájmových spolků a katastrofální stav ovzduší v průmyslových
městech a uhelných pánvích.
PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
53) Kraslice - „Císařské duby v Kraslicích“
(obvod 256, 214 cm, výška 20,5, 23 m)
Dvojice pyramidálních dubů letních stojí v bývalém parčíku u fary před kostelem
Božího těla v centru Kraslic. Stromy nedosahují mimořádného vzrůstu, ale jsou
ceněné pro svoji historii. Byly vysazeny v roce 1878 při školní slavnosti k 25.výročí
svatby císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, nazývanou císařovna Sisi.
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STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Zpráva o výletu hasičů 2014
Den první 4.7.2014
Po „sezbírání“ všech účastníků zájezdu, což je mezi 7,30 – 8,00 hod.,
vyjíždíme k prvnímu cíli našeho výletu, ke klášteru Teplá . Místu, které
je historicky významné i pro naší obec, neboť to byli právě
premonstrátští řeholníci z kláštera Teplá, kteří osadu Děpoltovice (Tüppelsgrün)
založili. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273 jako o klášterním
příslušenství. Klášter ještě zdaleka není opraven, ale díky dotacím z Evropské unie
se zde stále intenzivně pracuje. Část je ovšem přístupná veřejnosti – muzejní část,
kostel a knihovna. Jako čtenáře mně upoutala právě zmiňovaná knihovna, která je
druhou největší u nás, hned po knihovně na Strahově. Je v ní přes sto tisíc svazků.
Pro představu – i kdyby se mi podařilo přečíst jednu knihu denně, musel bych žít
nejméně třista let….
Abychom dodrželi tradici, že na každém z výletů navštívíme nějaký pivovar
(v uplynulých letech Chodová Planá, Plzeň, Krušovice, Humpolec, Kout na
Šumavě), vybrali jsme si tentokrát minipivovar v Kyšicích u Plzně, který vznikl teprve
v loňském roce. Pan sládek Milan Maršálek tam vaří stabilně čtyři druhy piva – od
100 do 130. V letošním roce reagovali na poptávku projíždějících cyklistů a vaří pro
ně nízkostupňové pivo, o které je velký zájem. Minipivovar je zajímavý tím, že
připravené pivo v pivovaře je propojeno trubkami přímo s výčepní stolicí
v pivovarské restauraci, takže výčepní točí a točí a točí…….aniž by musel narážet
sudy. I spotřebu za něj hlídá počítač, nainstalovaný přímo v prostoru pivovaru.
Poslední zastávkou prvního dne byl zámek Lnáře. Většina účastníků zájezdu si šla
prohlédnout interiér zámku včetně zámecké zahrady a ti, co zámek nedávno
navštívili, šli do muzea koček, které se nachází v nádvoří zámku. Kočky v podobě
sošek, obrázků, loutek apod., pocházejících z celého světa stály za prohlídku. Po
ukončení návštěvy Lnářů jsme odjeli ubytovat na zámek do Jindřichovic. Poprvé od
roku 1986 jsme se na četná přání vrátili na stejné místo. Po ubytování a večeři jsme
využili teplého počasí, abychom načerpali síly na další den posezením v zámeckém
parku. To se to sedělo s dobře ošetřeným pivem Bernard a vlastním „šramlem“
Toníka Pecha a jeho jedním z old boys (a hostujícími kytaristy) !
Den druhý 5.7.2014
Dlouho jsme nevyspávali, neboť nás již v 9,30 hod. čekali na hradě Rabí. Je to sice
zřícenina, ale její prohlídka stojí za to, věřte mi ! Byl jsem sice na hradě dvakrát před
mnoha lety, ale za poslední roky došlo k jeho dalším opravám, takže trasa prohlídky
je poměrně dlouhá a stále nahoru a dolu, ….. že jsem ani schody raději nepočítal.
Protože Rabí je hojně navštěvováno turisty, vzkvétají rovněž služby, které jsou jim
nabízeny (kde jsou ty časy, kdy na náměstí byla jedna hospoda). Tu klobásky,
vošouch, zmrzlina a jiné dobroty - a pak odolejte nastraženým lákadlům.
Po prohlídce nás čekala krátká návštěva města Horažďovice. Někteří ji využili
k návštěvě městského muzea, někteří k návštěvě restaurace či pizzerie, neboť byl
zrovna čas k obědu.
Návštěvou města Horažďovice skončila dopolední část programu výletu a tak jsme
se vypravili do obce Chanovice, kde se v areálu zámku a skanzenu konal Den
řemesel, což je přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje. Byly zde
předváděny tradiční rukodělná řemesla a byl zde také trh, kde jsme si mohli tyto
výrobky případně zakoupit. A k tomu hudba, divadelní pohádkové představení pro
děti a dospělé, no prostě odpoledne jako vyšité !
Poté následoval návrat na „základnu“ do Jindřichovic, a pro velký úspěch jsme si
večerní posezení zopakovali. Část „omladiny“ využila toho, že se v městečku Kolinci
otevíral bazén, postavený za pomoci dotací z EU a vypravila se (pěšky) podívat na
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kulturní program s ohňostrojem. Prý tam byli pan starosta i místostarosta z Kolince
štěstím (nebo něčím jiným ?) už pěkně opiti.
Den třetí 6.7.2014
Po snídani a rozloučení s majiteli zámku Jindřichovice s tím, že se ještě jednou
možná k nim vrátíme, jsme zamířili do nedalekého městečka Plánice, kde se
nachází rodná chaloupka významného českého elektrotechnika a vynálezce
Františka Křižíka, ve které je dnes muzeum. Malá, ale poutavá expozice určitě
všechny nadchla, neboť se
jednalo o funkční exponáty ve
vynikajícím stavu. A český
„Edison“
si
věru
pozornost
zaslouží. Však jsou na něho
pláničtí občané patřičně hrdí! A
čeká nás poslední zastávka
v městě Nepomuk. Zde jsme podle
plánu měli navštívit budovu
staré zelenohorské pošty, ve které
se nachází muzeum auto a
moto veteránů, které v období první
republiky brázdily silnice. Rovněž je tam vystavena zemědělské technika z přelomu
19. a 20. století. Před návštěvou tohoto muzea se nám do plánu vloudila malá
chybička. Z náměstí jsme vyrazili správným směrem, ale nejdříve jsme šli kolem
městského muzea, kde se nachází expozice, vážící se k událostem města a
samozřejmě jsme, bezděky zamířili tam. Chybu jsme si uvědomili až po zaplacení
vstupného a vstupu do prostoru muzea. A tak po jeho prohlídce, někteří to pro nás
„správné“ muzeum vzdali a zakotvili v místní restauraci „U Švejka“. Dál se vydali už
jen skalní fandové aut a motorek. Po dvě stě metrech jsme u správného muzea byli.
Odcházeli jsme spokojeni.
Plán výletu byl vyčerpán, ještě zastávka u venkovské restaurace pro ty, co se
nestačili v Nepomuku naobědvat, krátká zastávka u Globusu za Plzní pro ty, kteří si
potřebovali „ulehčit“ či chtěli něco drobného koupit dětem a poté jsme zamířili domů.
Velkou „trefou“ pro nás byl tentokrát autodopravce pan Bohumil Hejhal. Svou klidnou
a veselou povahou (je i dobrý kytarista) i stylem bezpečné jízdy si nás všechny
získal. Snad nám zachová přízeň ……
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Děpoltovice vás srdečně zve na
7.kolo Krajské ligy v požárním útoku mužů a žen
Datum konání:
Místo konání:
Prezentace:
Zahájení soutěže:
Předpokládaný průběh:

23.srpna 2014
Fotbalové hřiště TJ Děpoltovice
8:15 – 8:45 hodin
9:00 hodin
9:00 – 11:00 požární útok ženy
11:00 – 13:00 požární útok muži
14:00 hodin

Předpokládané vyhlášení:

Aby léto bylo bez požárů
Letní měsíce jsou spolu s jarem dobou, kdy hasiči tradičně likvidují vůbec nejvíce
požárů. Červenec a srpen jsou rovněž obdobím, kdy mají jednotky požární ochrany
obvykle nadprůměrný počet technických zásahů – zejména u dopravních nehod,
úniků nebezpečných látek, ale i práce na vodě.
Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od
neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na
polích od jisker ze zemědělské techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně
zaparkovaného automobilu apod.
Buďme opatrní !
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STRÁNKY DĚTEM
Pověsti z Karlovarska
O zániku obce Obory
Jen staré listiny a pověsti vyprávějí, že poblíž dnešní lesní restaurace Linhart stávala
obec Obora. Do nynějších dnů se z Obory zachovaly jen zbytky zdiva na třech
návrších. Největší jsou zříceniny bývalého kostela sv.Linharta.
Široko daleko nebylo tak výstavných domů a tak bohatých lidí jako v Oboře. Co jim
však bylo platné bohatství a chytrost k jeho získávání a rozšiřování, když jim chybělo
dobré srdce a láska k bližnímu. A ještě jedna nezbytná věc jim scházela – neměli
dostatek dobré vody. Proto svolali oborští jednoho dne radu a usnesli se povolat
zkušeného studnáře, který by jim na vhodném místě vyhloubil studnu. Byl jim
doporučen jistý mistr, žijící ve vzdáleném městě. Napsali mu list, v němž vychválili,
ale náznakem i zpochybnili jeho schopnosti a pozvali jej do Obory. Studnář jejich
dopis několikrát pročetl. Mátlo jej, že nikde nebylo ani zmínky o výši odměny za
žádanou práci. Dotčen však zpochybněním svého řemeslného fortelu, vydal se do
Obory. Tam se chutě pustil do díla. Zkušeným okem našel nejvýhodnější místo pro
studnu. Již za několik týdnů svou práci dokončil. Celá ves se sběhla kolem nové
studně, aby ochutnala lahodnou vodu a blahořečila dobrému mistrovi, který stál
skromně a spokojeně opodál. U studny však nebyl žádný z těch, kteří jej do Obory
pozvali. Zasedali v radě.
Mistr studnář se odebral do svého
příbytku, oblékl si sváteční
šat, odhodlaně vstoupil do radní síně
a takto promluvil k radním:
„Vstupuji
do
Vašeho
kruhu
nepozván, nehoršete se
však proto na mne. Pohleďte ven na
šťastný dav, jak se raduje
z dobré vody. Mé dílo je skončeno.
Budiž pochválen ten, kdo
nám laskavou rukou dává tak velký
dar. Jistě sami spravedlivě
rozhodnete, jaká odměna mi za
práci přísluší“.
„Vaše odměna,“ řekl jeden z radních „bude snadno vyřízena. Kolik jste dostal za
předposlední, ve Vašem městě vykopanou studnu?“ Mistr udal sumu.
„Nuže, dostanete od nás stejnou částku“ odvětil starosta. „A abyste nás neobviňoval
ze skrblictví, volili jsme z věci následující východisko: Studna ještě není zcela
dokončena, musíte z ní vytěžit ještě mnoho kamene. Jak víte, kameny k vyzdění
studny jsou již připravené, můžeme však užít kameny, které budou vytěženy. Za
přebývající kámen nám jeden přítel radnice nabídl určitou částku peněz. Přidáme-li
tuto částku k penězům již nabídnutým, bude to jistě dostačující suma. Zde máte
peníze a tím jsme vyrovnáni“. Během této řeči se ve studnářově tváři zračil stále
větší hněv. V sále zavládlo hrobové ticho. Konečně rozhořčený mistr promluvil:
„Pěkně jste si na mne vymysleli ten dopis, ctěná rado! Starostovo rozhodnutí věrně
zrcadlí váš charakter. Teprve nyní jsem prohlédl vaše lstivé a podlé jednání. Vezmu
si ty peníze, abych alespoň z části uhradil dalekou cestu a ušlý čas. Pamatujte si
však, co vám teď řeknu. „Hlava nejnižšího z lidu si zasluhuje úcty, jestliže zešedivěla
ve cti, bez lží a podvádění, ve spravedlnosti a počestnosti. Velmi však tíží bílý vlas,
který zbledl nad hlavou, jež vymýšlela jen nepravosti. V knize knih stojí psána věčná
pravda. Odepření zasloužené mzdy volá po odplatě!“
„Zadrž,“ vzkřikl jeden z rady, „vyhoďte jej, opovážlivce!“
Celá rada pobouřeně vykročila proti studnáři.
Mistr však odešel sám a brzy se dostal se svým skrovným majetkem do bezpečí.
Ještě dlouho za sebou slyšel křik davu z Obory.
Od této události uběhlo několik let. Jedné bouřlivé podzimní noci zrudla obloha do
barvy krve – bylo to ohnivé znamení nad Oborou. Ranní slunce ozářilo dýmající
spáleniště obce, houfy naříkajících žen s dětmi a ponuře před sebe hledící muže. O
několik týdnů později vtrhl do země nepřítel a přinesl utrpení, bídu a nemoci. Když
se pak opět zazelenala ratolest míru, byla Obora zpustlá a prázdná. Dnes roste na

9

jejím místě hustý les. Na Oboru upomíná kromě zřícenin kostela také malá kaplička
sv. Linharta.
(Z pověstí Karlovarska „Kouzelná harfa“)

STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A2A III.třída – jaro 2014
24.kolo – TJ Počerny – TJ Děpoltovice 1:5
Branky: Luboš Moravec 2, Martin Kolitsch, Daniel Drápal, Roman Ruber
25.kolo – TJ Děpoltovice – TJ Karlovy Vary-Dvory 3:2
Branky: Milan Skoupý, Karel Hubálek, Pavel Bičaník
Rozhodčí: David Grůza
26.kolo – TJ Potůčky – TJ Děpoltovice 2:4
Branky: Daniel Hertl 2, David Štrajt, Pavel Bičaník
Rozhodčí: Radim Vrba, ŽK:0:3, ČK: 0:1
Tabulka ročníku 2013/2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Děpoltovice
FK SMB Bochov B
FK Verušičky
SC Stanovice
TJ Potůčky
Slávia Junior KV
Sokol Hájek
TJ Pernink
TJ Počerny
TJ Karlovy Vary-Dvory
Sokol Štědrá
Olympia Hroznětín B
KSNP Sedlec B
Baník Pila B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
15
14
13
13
12
11
10
10
10
8
8
7
5

1
2
4
5
5
2
5
4
2
2
6
5
3
4

4
9
8
8
8
12
10
12
14
14
12
13
16
17

101:39
119:88
86:61
75:59
75:58
79:77
49:44
69:68
63:75
64:106
68:69
62:74
48:92
42:90

Okresní přebor mužů – losovací čísla pro soutěžní ročník 2014/2015
1. Čechie Dalovice
2. Jiskra Březová
3. DDM Stará Role B
4. Ajax Kolová
5. TJ Jáchymov
6. Sokol Útvina
7. Baník Pila
8. Sokol Chyše B
9. Slavoj Bečov nad T.
10. TJ Stružná
11. SK Božíčany
12. FK Verušičky
13. TJ Děpoltovice
14. SK Kyselka
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64
47
46
44
44
38
38
34
32
32
30
29
24
19

Hracím dnem domácích utkání TJ Děpoltovice bude neděle od 16:30 hod. (v
pozdějších kolech bude čas upřesněn.
13.kolo TJ Děpoltovice – Čechie Dalovice - neděle 17.8. od 16:30 hod.
Příprava na mistrovská utkání
O víkendu 12. – 13.července 2014 se fotbalisté TJ Děpoltovice zúčastnili turnaje „O
putovní pohár starostky obce Stružná“ v Žalmanově s těmito výsledky:
TJ Děpoltovice – Sokol Teplá 3:0, Výběr Bochova – TJ Děpoltovice 3:1, TJ
Děpoltovice – Ajax Kolová 3:1 a TJ Stružná – TJ Děpoltovice 2:3.
Konečné pořadí:
1.Výběr Bochova, 2. TJ Děpoltovice, 3. Sokol Teplá, 4. TJ Stružná, 5. Ajax Kolová
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Milan Skoupý z TJ Děpoltovice.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 15 – 20 týdnů, cena 149 – 180 Kč podle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale
téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
V neděli 24.srpna a 21.září 2014 v 11:00 hod. u obchodu v Děpoltovicích.
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace Po – Pá 9:00 – 16:00 hod. na telefonu 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840
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